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Beste Leden,

A.s. ledenavond zal wederom in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling, dit alles heeft natuurlijk ook te maken met de
aquariumschouwing welke op zaterdag 27-11-2010 gehouden zal
worden. Op de ledenavond zullen er een paar dvd’s van vorige
schouwingen op de achtergrond gedraaid worden zodat u kunt zien
wat zo’n dag inhoudt. Dus mocht u nog twijfelen om mee te willen
doen dan hopen wij dat de films u over kunnen halen. U kunt zich
nog steeds voor de aquariumschouwing opgeven bij de secretaris via
onze website www.deschuttervis.nl of via de clubavond in november.
In het vorige maandblad vermelde ik al dat we iets unieks en leuks in
petto hebben voor de feestavond in december en wel een muziek
bingo, mocht u nieuwsgierig zijn hoe dit er aan toe gaat kijk dan eens
op de site van Kees Bos via de volgende link:
www.demuzikalebingo.nl Tevens zullen we op deze avond een
tombola houden. Aan het begin van de avond krijgt iedereen een
consumptie namens de vereniging aangeboden en krijgt u in de loop
van de avond nog een lekkere snackje. De feestavond vindt plaats op
dinsdag 14-12-2010, noteer deze datum alvast in uw agenda.
De eerst volgende lezing staat gepland in maart of april 2011. Ik heb
hiervoor de heer Jaap Liefting benaderd. De lezing zal gaan over de
aquariumverlichting. De datum is nog niet bekend omdat ik nog
wacht op een terugkoppeling van de heer Liefting.
Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 09 november 2010 in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.

Aan:

Maandblad van ‘DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwateraquarium,
Paludarium en vijverliefhebbers te Honselersdijk.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw
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AQUARIUM FOTOGRAFIE - DE VOORBEREIDING

Agenda voor 9 november 2010
1. Opening door de voorzitter
2. Start vissen- en plantenveiling
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vervolg vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
Telefoon:
Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

2675 CL Honselersdijk
0174-625225

U kunt ook een introducé mee nemen. Wellicht wil hij/zij ook lid worden
van onze club de schuttervis. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Ook aanstaande ledenavond kunt u weer uw water laten testen.

De Schuttervis
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Het aquarium is waarschijnlijk een van de moeilijkste onderwerpen
om goed op de foto te krijgen. De combinatie weinig licht en snelle
beweging van de vissen zorgen ervoor dat veel foto's mislukken.
Toch kun je in het aquarium goede foto's nemen met wat geduld en
de juiste apparatuur.
Even snel wat foto's nemen van de vissen geeft vaak een
teleurstellend resultaat. Waarom? In en rond het aquarium zijn vele
factoren die roet in het eten gooien bij het nemen van een goede foto.
Het is dan ook belangrijk om je goed voor te bereiden voordat je
foto's gaat nemen. Met deze voorbereiding voorkom je zoveel
mogelijk dat externe factoren de camera storen of dat er lelijke
objecten op de foto terechtkomen.
Ik zal hier proberen de eerste aanzet te geven om tot fraaie foto's van
je vissen te komen.
Het aquarium

Goede foto's nemen begint eigenlijk de dag voordat de foto's worden
genomen. Om heldere foto's te krijgen zonder storend zweefvuil en
vlekken is het heel belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:
Verschoon het filter, spoel je filtermateriaal uit met aquarium water,
de bacteriën blijven dan behouden. Een schoon filter vangt meer
zweefvuil.
Reinig de bodem, zweefvuil op de bodem waait makkelijk op als er
een vis langs zwemt.
Ververs meer water dan je normaal gesproken doet met een
waterverversing. Je verwijderd hiermee kleurstoffen die afgegeven
worden door hout in het water of door de ontlasting van de vissen.
Poets de ramen van binnen en niet te vergeten van buiten (met azijn
of Ph minus krijg je heel makkelijk kalkaanslag van de buitenkant
van het aquarium af). Punt algen aan de binnenkant van het aquarium
zijn vaak lastig weg te poetsen. Ik gebruik hier een plukje witte
filterwatten voor, even stevig schrobben en ze zijn weg. Zorg er wel
voor dat er geen zand of grind tussen de watten en het glas komt, dit
geeft krassen op het glas die op foto's duidelijk zichtbaar zijn.
De Schuttervis

pagina 4 van 8

33e jaargang nr 10

november 2010

Hierdoor is het water op de dag van de foto's mooi helder, heb je
weinig zweefvuil en je krijgt geen vlekken van waterdruppels op de
foto's.
De kamer

Voordat je begint de kamer verduisteren. Zorg dat er geen lichtpunten
zichtbaar zijn. Vaak zie je mooie foto's maar een weerspiegeling van
een lamp of raam trekt ongewild de aandacht. Voorkom dit door de
kamer zo donker mogelijk te maken. Ook is het scherpstellen op de
vissen moeilijker omdat de autofocus van de camera zich richt op het
"object" op het glas (de weerspiegeling).
De Inhoud van het aquarium

Bedenk van tevoren waar je een foto van wil maken. Planten zullen
niet zo heel veel van hun plek komen en weinig bewegen. Dit is
ideaal om op te oefenen. Zorg dat je planten er goed uitzien, zij staan
straks tenslotte ook op de foto. Vermijd witte stenen of grind. Als je
gebruik maakt van een flitser dan krijg je waarschijnlijk overbelichte
foto's.
Hoogst waarschijnlijk wil je niet alleen foto's van je planten maar ook
van de vissen. Bestudeer de vissen eens een tijdje. Waar zwemmen
ze? Hoe zwemmen ze? Bedenk daarbij dat het makkelijker is om een
vis te fotograferen die vooraan zwemt als een vis die achteraan tussen
of onder de bladeren zit. Wellicht zul je de inrichting iets moeten
veranderen om de soort die je op de foto wil zetten naar voren te
lokken. Algeneters kiezen bijvoorbeeld vaak een stuk hout
waarachter ze zich verschuilen. Probeer het hout eens om te draaien.
De kans is groot dat de algeneter gewoon zijn eigen plekje weer
opzoekt maar nu aan de goede kant voor een foto.

Deze L018 Golden Nugget verborg zich achter dit stuk hout. Door
het hout om te draaien wordt hij zichtbaar voor de foto.
Heel belangrijk: voer de vissen niet voor het fotograferen. De vissen
trekken voer uit elkaar om het in hapklare brokken naar binnen te
werken. Hierbij strooien ze wat los materiaal in het rond waardoor je
meer zweefvuil krijgt. De bodembewoners raken wat opgewonden en
met een paar stevige klappen van hun staart werpen ze vuil op, wat
op de bodem ligt. Heb je bijvoorbeeld meervallen die echt niet naar
voren willen komen dan is het voeren, een van de mogelijkheden om
ze naar voren te lokken. Dit gaat uiteraard niet als ze al gegeten
hebben.
Veel plezier

Heb je de hele voorbereiding doorlopen? Dan is het nu tijd geworden
om de camera erbij te pakken. De instellingen van de camera, gebruik
van flitsers, het gebruik van een foto-aquarium, volgen in andere
artikelen.
Auteur: J. de Lange
Foto: J. de Lange
De Schuttervis
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Secretaris:

Activiteitenkalender 2010
9
27
14

November
November
December

11
8
8

Januari
Februari
Maart

12
10
14

April
Mei
Juni

Ledenavond
Aquariumschouwing
Feestavond met muziekbingo verzorgd door Kees
Bos.
Ledenavond
Ledenavond met uitslag aquariumschouwing
Ledenavond met lezing over aquariumverlichting,
gegeven door Dhr. Liefting.
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

november 2010

: Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
bestuur@deschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

Mededeling van de Penningmeester:
Met vreugde kan het bestuur u mededelen dat de contributie voor het
jaar 2011 niet verhoogd wordt.
Wel gevraagd om een incasso machtiging in te vullen als dat nog niet
gebeurt is.
Alvast bedankt.
Uw penningmeester
Hans Westra

www.deschuttervis.nl

Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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